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Η εταιρεία APOLLO A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής
Υγείας έχοντας δώσει έμφαση στην
μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών για την
δημιουργία ευέλικτων και λειτουργικών
συστημάτων που αναβαθμίζουν τις
υπηρεσίες υγείας.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Apollo Α.Ε. η
καταγραφή και ενημέρωση Ιδιωτών Ιατρών σχετικά με την
χρήση νέων τεχνολογιών στην άσκηση του επαγγέλματός
τους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις σύγχρονες
τεχνολογίες των Πληροφοριακών &
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για την
Πρόληψη και Προαγωγής της Υγείας. H
εταιρεία έχει σημαντική παρουσία τόσο
στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο
Τομέα.
Η εταιρεία επίσης αντιπροσωπεύει τα προϊόντα της
ΟRION HEALTH, τον παγκόσμιο ηγέτη
στην διασύνδεση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της
Υγείας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, από την Apollo Α.Ε., η δράση
καταγραφής και ενημέρωσης Ιδιωτών Ιατρών σχετικά με το επίπεδο
εξοικείωσης

τους

στην χρήση

νέων τεχνολογιών και

εργαλείων

πληροφορικής στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος τους (π.χ.
Χρήση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης). Μεγάλος χορηγός της δράσης
ήταν ο Όμιλος Alapis η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική για την
επιτυχία του εγχειρήματος.
Για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης μοιράστηκε σε ένα δείγμα 200
Ιδιωτών Ιατρών (διαφόρων ειδικοτήτων και σε όλη την Ελληνική
επικράτεια) ειδικό ερωτηματολόγιο σκοπός του οποίου ήταν να
καταγράψει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:


Την εξοικείωση των ιατρών με τις νέες τεχνολογίες (χρήση Η/Υ,
internet κ.λ.π.)



Την γνώμη των ιατρών για την έως σήμερα πορεία της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης



Το επίπεδο μηχανογράφησης των Ιδιωτικών Ιατρείων

Επίσης η εταιρεία προσέφερε σε όλους τους Ιατρούς που έλαβαν μέρος
στην δράση, το πληροφοριακό σύστημα μηχανογράφησης του ιατρείου
τους SmartDoctor σύμφωνα με την ειδικότητα τους.
Η Apollo A.E. για άλλη μια φορά δείχνει έμπρακτα την υποστήριξή της στην
Ιατρική Κοινότητα και ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο Alapis χωρίς την
συμβολή και την χορηγία του οποίου δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί,
με τόσο μεγάλη επιτυχία, η εν λόγω δράση καταγραφής, ενημέρωσης και
μηχανογράφησης των Ιδιωτών Ιατρών.

Για Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Apollo,
επικοινωνήστε με το τμήμα προώθησης
προϊόντων στο τηλέφωνο: 210-7489200 ή
στο e-mail: sales@apollo.gr.
Για πληροφορίες μέσω internet για τα
προϊόντα της Apollo επισκεφθείτε τη
διεύθυνση: http://www.apollo,gr

